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नागपरू, ता. २२ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने भागीर भहशनाबयाऩावनू गोलय-
रुफेरा रवीकयण भोहशभ याफवलरी जात आशे. मा अलबमानाद्लाये ७५ टक्के 
रवीकयणाच े उद्दीष्ट गाठण्मात आरे आशे. भात्र आऩल्मा मेणा-मा वऩढीवाठी ल 
चचभकुल्मा भरुाांच्मा बवलतव् मावाठी ळांबय टक्के रवीकयण भोहशभ याफलनू गोलय-
रूफेरारा शद्दऩाय कयण्मावाठी कामय कया, अवे आलाशन अततरयक्त आमकु्त याभ 
जोळी माांनी केरे. 

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने गोलय-रूफेरा रवीकयण राबाथी ळाऱाांच े ळाऱा 
प्रभखु, भखु्माध्माऩक ल लळषकाांवाठी भांगऱलायी (ता. २२) भशारभधीर नगय बलन 
मेथीर याजे यघजुी वबागशृाभध्मे कामयळाऱेच ेआमोजन कयण्मात आरे. कामयळाऱेच्मा 
अध्मषस्थानी अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी शोत.े प्रभखु अततथी म्शणून आयोग्म 
अचधकायी बालना वोनकुवऱे, रवीकयण अचधकायी डॉ. वनुीर घयुड,े लदै्मकीम 
अचधकायी डॉ. नयेंद्र फहशयलाय, इांडडमन भेडडकर अवोलवएळनच े उऩाध्मष डॉ. 
अांबाईकय, रामन्व क्रफच ेवदस्म डॉ. कभर ताऩडीमा, जागततक आयोग्म वांघटनेच े
डॉ. वाजीद, वलस्ताय अचधकायी श्रीभती शयड े आदी उऩस्स्थत शोते. मालेऱी 
ळाऱाांभधीर वलयच भरुाांना रवीकयण भोहशभेत वशबागी करून रवीकयण 
अलबमानात १०० टक्के वशकामय दळयवलणा-मा ळाऱाांचा अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी 
ल अन्म भान्मलयाांच्मा शस्त े वन्भातनत कयण्मात आरे. 
ऩढेु फोरताना अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी म्शणारे, गोलय-रूफेरा 
रवीकयणावांदबायत अनेक गयैवभज ऩवयवलण्मात आरे. त्माभऱेु नऊ भहशने त े १५ 
लऴय लमोगटातीर अनेक भरेु रवीकयणाऩावनू लांचीत याहशरी आशेत. मा भरुाांच्मा 
बवलतव्मावाठी त्माांना रवीकयण भोहशभेभध्मे वशबागी करून घेणे आलश्मक आशे. 
ळाऱा तनयीषक तवेच प्रत्मेक झोनभधीर झोनर आयोग्म अचधकायी माांनी ऩारकाांवश 
वलद्मार्थमाांना वलश्लावात घेणे आलश्मक आशे, अवेशी अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी 
म्शणारे.   

प्रास्तावलकात डॉ. वाजीद माांनी गोलय-रूफेराभऱेु शोणाये दषु्ऩरयणाभ ल त्मात दयलऴी 
दगालणा-मा फारकाांची आकडलेायी भाांडरी. गोलय ल रुफेरा भऱेु देळात दयलऴी ५० 



शजाय फारक भतृ्मभूखुी ऩडतात. रवीकयणाभऱेु गोलय-रूफेरालय ऩणूयऩणे तनमांत्रण 
आणता मेत.े त्माभऱेु गोलय-रूफेराच्मा उच्चाटनावाठी भागीर ४० लऴाांऩावनू 
जगातीर १९४ देळाांभध्मे जनजागतृी भोहशभ याफवलरी जात आशे. बायतात ३० 
याजमाांभध्मे शे अलबमान याफवलण्मात मेत अवनू जम्भ ू काश्भीयभध्मे ९९.५ टक्के 
रवीकयण भोहशभ मळस्ली ठयरी आशे. नागऩयू भशानगयऩालरकेतीर १५१० ळाऱाांऩकैी 
१८० ळाऱाांभधीर काशी भरेु रवीकयणाऩावनू लांचीत याहशरी आशे. आजऩमांत 
ळशयातीर चाय राख ८३ शजाय ५५७ भरुाांना रवीकयण कयण्मात आरे आशे. उलयरयत 
वलय फारकाांनाशी रवीकयण कयण्माच े कामय वरुू अवल्माचशेी डॉ. वाजीद माांनी 
मालेऱी वाांचगतर.े 

मालेऱी रवीकयण अलबमानात १०० टक्के मोगदान देणा-मा ळाऱाांभधीर ळाऱा 
प्रभखु ल भखु्माध्माऩकाांनी रवीकयणावाठी याफवलरेरे उऩक्रभ ल उऩमोगात 
आणरेल्मा वलवलध भाध्मभाांची भाहशती हदरी. कामयक्रभाच े वांचारन गोलय-रूफेरा 
वभन्लमक दीऩारी नागये माांनी केरे. कामयळाऱेत ळशयातीर वलवलध ळाऱाांभधीर 
ळाऱा प्रभखु, भखु्माध्माऩक, लळषक ल वलय झोनच े झोनर आयोग्म अचधकायी 
प्राभखु्माने उऩस्स्थत शोत.े 

१०० टक्के ऱसीकरण करणा-या ऴाला 

स्कूर ऑप स्कॉरवय, अत्र े रेआउट, भाउां ट कायभेर स्कूर धांतोरी, रक्ष्भीदेली 
धीयनकन्मा वलद्मारम फडी, प्रतीक फारलाडी, केळलनगय उच्च प्राथलभक ळाऱा 
जगनाड े चौक, तेजस्स्लनी वलद्माभांहदय गणेळ नगय, ऩांडीत फच्छयाज व्माव ळाऱा 
याजाफषा, येल्ले भेन्व प्रा. स्कूर अजनी, जाभीमा तनवफा गयीफ नलाज भदयवा 
वरैानी चौक ताजफाग, वांजूफा शामस्कूर चक्रधय नगय, फाफा नानक लवांधी हशांदी 
शामस्कूर, ऩक्लावा गजुयाती स्कूर, नेशरू इांग्रीळ कॉन्व् शेंट, कुां दनरार गुप्ता नगय 
उदूय भाध्मलभक ळाऱा भनऩा, ब्मटूी ऩब्रीक स्कूर जुना काभठी योड, गामत्री कॉन्व् शेंट 
बायत नगय बयतलाडा योड, ब्ल्म ू स्टाय कान्व् शेंट ऩाचऩालरी, दारूर उरऩू भफु्ती 
भदयवा वांघऴय नगय, भदयवा भयकजे इल्भ झाकीमा रीरफनात वल्पीमाफाद, आदळय 
हशांदी शामस्कूर गोधनी योड 


